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"Sharing"
Keuntungan20 Persen

Singaraja (Bali post) _

_^5_*^itqi""" Desa Sangsit- Kecamatan Sawan mengelola pasar di desa setempatranpa haru,s menyetorkan keuntungan, ternyata tid-ak ber?ahan lama, pihak dLsa
1119 semuJa ngot,ot mengajukan fre"moho"r,a" ug"" p""u, t""sebut diserahkan
:,"j-H.11 

p""_,i.,h,lha h murni..kini berubah. pihak desJ menawarkan siap meny_
:1"_.jil nasrl *('untungan kepada pemerintah daerah. Hanya nilai keuntunganyang dlsanggupi itu bukan 30 persen. tetapi sebesar 20 persen saja.

dian dipotong untu& disetorkan
ke pemeirntah daerah sebesar
Z0 persen. Atas keputusan itu.
ttm clesa merencanakan segera
meagajukan kepada Bu"tati
Suleleng Putu Agus Suiad_
nyana, S.T. agar iecepatnya
mendapat tanggapan.,lKjta
mampu setorkan kcuntunsan
itu 20 persen saja. Anggaianrtu dia mbil dari poJdana
kontribusi pasar tersebut,,'
Jerasnya.

Tim desa itu sebelumnya
ngotot agar pengelolaan Pasar
Sangsit dihibahkan secara
murni. Mereka juga meno-
lak menyetorkan kewajiban
menyerahkan s/rorll.g [eun-
tungan kepada pemkab. Atas
sikap tim desa tersebut, tim

Sikap pihak desa itu di-
ungkapkan salah satu tokoh
masyarakat I Wayan Wis_
sara ,rumat (1/S) kemar n.
ura mengatakan, trm yans
beranggotakan l1 orz nq tokoi
masyarakat Desa Sangsit itu
tetah_memutuskan pilihan set-
elah PasarSangsit itrr pengelo_
laannya diserahkan kepada
prhak desa. Trm ini memilih
mengaju-ka-n permohonan men_
geolaan hrbah mul"ni. ,Setelah
kamr.rapat diputuskan kalau
pasar itu kita mohon penselo_
Iaan. Kalau mohon dihibatrla n.
sesuai hasil rhpat dengan tim
remKab rtu prosesnya harus

membuat perda." katanya.
Jelatn memutuakan men-

gajukan permohonan pen-
gelolaan, kata Wissara. tift
desa telah urerumuskan Dola
slianng bagi hasil yang hirus
disetorkan kepada pemerintah.
Dalam rumusan tim desa me-
nyepakati akan menyetorkan
sharilg keuntungansebesar
20 persen. Sisanya 80 persen
akan dijadikan pemasukan di
desa adat. Sftorirlg dana yang
siap disetor ini merupakan
bagian dari beberapa pos dana
yang bersumber dari laba
bersih terhadap pengelola'an
pasar. Rinciannya. dari total
keuntungar akan dialokasikan
kepada pos dana cadangan
sebesar lima persen. Selain itu.
dana organisasi dialokasilan
sebesar 10 persen. Sedangkan
sisanya lagi 85 persen sebagai

pemkab mendesak aear
tim desa merubah wu.lan
dari semula dihibahkan
murni, menjadi permo-
honan pengelolaan hibah
murni. Hal ini pun harus
didukung menyusun
Peraturan Daerah
(Perda-red), sehingga
crpastrtan memakan
waktu lama. Peben-
tukan dasar Perda Bali Posvkmb3E

Salah satu tokoh
masyarahat Desa Sang-
sit, Kecanatan Sawan. I
Waydn Wissara.

ini sangat penting kar- e n a
menyangkut pelepasan asset
senilai Rp I miliar lebih berupa
bangunan pasar. (kmb38)

dana -koqlqlbusi png kemu-

Edisi :

Hal :

Sdtr,7l44i z4!t

Permohonanpengelolaan pasar Sangsit

Tim Desa Siap Sbtor


